


3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

4. ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

5. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

6. ΑΣΤΑΡΙΑ

7. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ

8. ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ
    ΑΣΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

9. ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

10.  ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

11. ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΑΡΚΕ
       ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΠΕΤΡΑΣ

12. ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

13. ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
       ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

14. ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

15. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
ΒΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΙΤΡΟΥ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΕΡΟΥ





Οικολογικό πιστοποιημένο χρώμα κορυφαίας 
ποιότητας ενδείκνυται για χρήση σε παιδικά 
δωμάτια,νοσοκομεία, κ.α.

Υπέρλευκο πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας.
παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και 
στο κιτρίνισμα. 

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας, υψηλής 
καλυπτικότητας και λευκότητας.Αντοχή στο 
πλύσιμο  και στο καθάρισμα. 

Πλαστικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, χαμηλής 
οσμής,ιδανικό για τη βαφή εσωτερικών χώρων.

Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης.Ιδανικό για 
επαγγελματίες.Στεγνώνει και επαναβάφεται 
γρήγορα.

Πυράντοχο πλαστικό  χρώμα για τοίχους και 
τσιμεντένιες επIφάνειες στο ενδεχόμενο εκδήλωσης 
πυρκαγιάς.
Πιστοποιημένο απο Ευρωπαικό Ινστιτούτο.

Υδρόχρωμα ενισχυμένο με διοξείδιο τιτανίου ,
υψηλής απόδοσης και καλυπτικότητας.

3001



Υπέρλευκο 100 % ακρυλικό χρώμα υψηλής 
ποιότητας. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο 
πλύσιμο  και τις καιρικές μεταβολές

Ακρυλικό χρώμα πολυτελείας, υψηλής 
ποιότητας.Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στο 
πλύσιμο και στις καιρικές μεταβολές.

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής 
χρήσης.Εφαρμόζεται και απλώνει εύκολα, αντέχει 
στις καιρικές μεταβολές.

Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης.Ιδανικό για 
επαγγελματίες. Στεγνώνει και επαναβάφεται 
γρήγορα.

Ελαστομερές - Θερμοπροστατευτικό μονωτικό 
χρώμα.Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας  
χειμώνα - καλοκαίρι. Ιδανικό για μόνωση οριζόντιων 
και κάθετων επιφανειών, καθώς και για στεγάνωση
μικρορωγμών. 

Σιλικονούχο στεγανωτικό ελαστομερές ακρυλικό 
χρώμα υψηλής ποιότητας. Κατάλληλο για βαφή και 
στεγανοποίηση τοίχων. Δημιουργεί αδιάβροχη 
επιφάνεια για ακραίες καιρικές συνθήκες.
Πιστοποιημένο απο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο.

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Προσφέρονται σε μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, μπλέ
πράσινο,ώχρα και κεραμιδί.

250ml



Υβριδικό στεγανωτικό πολυουρεθανικό μονωτικό.
Ελαστομερές, επαλειφόμενο, ιδανικό για ταράτσες
και κάθετες επιφάνειες.Εξασφαλίζει άριστη 
στεγάνωση,  σε στάσιμα νερα.
Αντοχή -20ºC μέχρι 80ºC.

Στεγανωτικό ελαστομερές μονωτικό ταράτσας 
ακρυλικής βάσης. Δημιουργεί μια αδιάβροχη 
μεμβράνη και παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα με 
αντοχή σε θερμοκρασία απο -20ºC μέχρι 80ºC.

ΥBΡΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Ειδικό ακρυλικό αστάρι πρίν τα επαλειφόμενα -  
μονωτικά (PU 2050, MONOLAC).Ενισχύει την 
πρόσφυση σε λείες παλιές και νέες επιφάνειες 
με χαμηλή απορροφητικότητα. Ιδανικό για 
ταρατσα, τοίχο , σοβα, μπετόν. 



100 % ακρυλικό αστάρι για πλαστικά και ακρυλικά 
χρώματα.Διεισδύει σε βάθος, μονώνει και 
αδιαβροχοποιεί.Ιδανικο για εσωτερικές και 
εξωτερικές επφάνεις απο σοβά και τσιμέντο.

Υδατοδιαλυτό προστατευτικό αναγραφής 
συνθημάτων gra�ti. Τα οποία αφαιρούνται 
εύκολα με ζεστό νερο υπο πίεση ή τρίψιμο.
Ιδανικό για προσοψεις κτιρίων ,αγάλματα και 
μνημεία.



Βελτιωτικός σκληρυντής για το AUTOLUX. Ειδικό 
για γρήγορο στέγνωμα και για αύξηση 
σκληρότητας και αντοχής.

Βερνικόχρωμα για μέταλλα και ξύλα με 
ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία και 
μεγάλη καλυπτικότητα.

Σφυρήλατο ταχυστέγνωτο αντισκωριακό χρώμα
για διακόσμηση και προστασία μεταλλικών 
επιφανειών. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις
του χρωματολογίου.

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα με ανάγλυφη 
μεταλλιζέ επιφάνεια και ιδιαίτερο διακοσμητικό 
φινίρισμα. Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες με  εξαιρετική αντιδιαβρωτική 
προστασία. Διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις 
του χρωματολογίου.

Γυαλιστερό ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας
για μεταλλικές επιφάνειες, αμαξώματα και 
μηχανήματα.Υψηλή ποιότητα,αντοχή και 
καλυπτικότητα.

Αποχρώσεις

S11
HARDENER

Αποχρώσεις



Ριπολίνη νερού εξαιρετικής ποιότητας για ξύλινες 
και μεταλλικές επιφάνειες.Υψηλή καλυπτικότητα 
και εξαιρετική πρόσφυση.

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3009

Υψηλή καλυπτικότητα και εξαιρετικό άπλωμα.

Αντισκωριακό αστάρι δυο συστατικών για αλουμίνιο

ΑΣΤΑΡΙΑ - ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

WASH
PRIMER

RUST
CONVERTER

121



Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου για 
εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.Εμποτίζει σε 
βάθος και προστατευεί απο τον ήλιο και την 
υγρασία.Τονίζει τα νερά του ξύλου αναδεικνύοντας  
την φυσική ομορφιά του.

Διάφανο βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνικής 
βάσεως για ξύλινες επιφάνειες (εσωτερικά και 
εξωτερικά).Περιέχει ειδικά φίλτρα UV απο τις 
υπεριώδεις ηλιακές ακτινοβολίες.

Προστατευτικό λάδι εμποτισμού απο μείγμα 
φυσικών ελαίων εμπλουτισμένο με 
κερί.Χρησιμοποιείται για προστασία και 
φρεσκάρισμα σκληρών ξύλων.

Άχρωμο 
Aποχρώσεις

Γυαλιστερό ή σατινέ
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XYLOLIN

Συντηρητικό  εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο ξύλου 
εμποτισμού. Διεισδύει βαθιά στο ξύλο και το 
προστατεύει απο σαράκι, μύκητες και μπλέ 
κηλίδες.Εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα και 
ξύλινες κατασκευές.

Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού 
για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.Εμποτίζει σε 
βάθος και προστατευεί απο τον ήλιο και την 
υγρασία.Τονίζει τα νερά του ξύλου αναδεικνύοντας 
την φυσική ομορφιά του.

Άχρωμο 
Αποχρώσεις

Διάφανο, υδατοδιαλυτό βερνίκι ξύλου εσωτερικής 
και εξωτερικής χρήσης.Περιέχει  φίλτρα UV  κατα της 
υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας. 

XYLOSOL

Συντηρητικό μυκητοκτόνο ξύλου νερου εμποτισμού. 
Διεισδύει βαθιά στο ξύλο και το προστατεύει απο 
σαράκι, μύκητες και μπλέ κηλίδες.Εφαρμόζεται σε 
πόρτες, παράθυρα και ξύλινες κατασκευές.

Άχρωμο

Άχρωμο

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Διάφανο ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού προστασίας  
επιφανειών απο πέτρα, μπετό, τούβλα, κεραμίδια 
και τεχνητά δομικά. Περιέχει φίλτρα UV για 
προστασία απο ατμοσφαιρικούς ρύπους και φθορά. 

Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό εμποτισμού πέτρας
και τσιμέντου. Υψηλή διαφάνεια, δεν δημιουργεί 
φιλμ δίνοντας την αίσθηση του βρεγμένου.

Διάφανο  βερνίκι πατωμάτων πολυουρεθάνης 
2 συστατικών. Ανθεκτικό στις καταπονήσεις  και 
αναλλοίωτη λάμψη. 

 

750 ml

Υψυλές αντοχές στην τριβή και μεγάλη ανθεκτικότητα

PETROLUX
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΑΣ

750 ml



Εποξειδικό χρώμα για πισίνες δυο συστατικών. 
Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χλώριο, στα 
χημικά της πισίνας, το θαλασσινό νερό και τις 
μηχανικές καταπονήσεις.

Διάφορες 
αποχρώσεις

4,8Kg 24Kg

Β:0,800Kg Β:4Kg

Διάφορες 
αποχρώσεις



Πιστοποιημένο ακρυλικό χρώμα δαπέδου, 
διαγράμμισης οδοστρώματος και parking.
Ισχυρή πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές 
συνθήκες.

Λευκό

Κίτρινο

Έγχρωμα(RAL)

Πολυουρεθανικό υδατοδιαλυτό βερνίκι δυο 
συστατικών για πατητές τσιμεντοκονίες, ξύλινες 
επιφάνειες, τσιμέντο και μέταλλο.Ιδανικό για 
επιφάνειες εκτεθειμένες σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες.

Α:2L Β:0,500 ml

Γυαλιστερό ή Ματ

BAYLAC
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Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Συσκευασίες

Διαλυτικό για λαδομπογιές και υποστρώματα. 
Για χρήση πινέλου ή ρολού

Διαλυτικό  γενικής χρήσης για υποστρώματα και 
βερνικόχρωματα.

Διαλυτικό  νίτρου για την αραίωση χρωμάτων.

Διαλυτικό για εποξειδικά χρώματα.

Για καθαρισμό πιστολιών και εργαλείων.

Διαλυτικό για βιομηχανικά χρώματα.

Αργό διαλυτικό για βιομηχανικά χρώματα.

Διαλυτικό νίτρου για βιομηχανική χρήση.

Ελαφριάς οσμής για βερνίκια και χρώματα. 
Περιέχει σιλικονούχα βελτιωτικά.

Αργό σιλικονούχο διαλυτικό για βερνίκια και 
χρώματα για θερινούς μήνες.

 
 

   

Συσκευασίες

Αργό διαλυτικό πολυουρεθάνης για τελικές επιστρώσεις 
δυο συστατικών ειδικά για θερινούς μήνες. 

    

Συσκευασίες
Διαλυτικό πολυουρεθάνης για όλες τις εποχές.

1119

1015 ΝΙΤRO

ACETONE
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Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

Τεμάχια ανα συσκευασία

40 25 4

 12 4

   12 4

   12 4

   12 4

   12 4

   12 4
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ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ (Η500)

0,5Kg



Βάση λάκα πολυουρεθάνης 2 συστατικών, χρήση 
ως τελείωμα σε επιφάνειες επίπλων εσωτερικής χρήσης που έχουν 
προετοιμαστεί με surfacer 401.Eφαρμόζεται εύκολα, δημιουργώντας 
μια βελούδινη επιφάνεια,με υψηλες χημικές και μηχανικές αντοχές.
Διατίθεται σε βάσεις ματ,σατινέ και γυαλιστερή.

 β

16

0,5Kg

0,5Kg



750 ml

750 ml
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SBF ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΒΑΦΗ





info@stancolac.grinfo@stancolac.gr


